Fakulta informatiky a informačných technológií
STU hodnotila využitie prostriedkov poskytnutých univerzite prostredníctvom grantu spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia (HP). V apríli

Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. (FIIT)
a Ing. Peter Weber (HP)

2007 dostala Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) od HP grant v hod-

note 60 000 eur na rozvoj a podporu vzdelávania. Okrem finančnej hotovosti podporila spoločnosť HP grant 20 HP TC4400 aj podpornými
prostriedkami na mobilnú komunikáciu.
Počas uplynulých dvoch rokov riešiteľský kolektív dosiahol zaujímavé výsledky, z ktorých
niektoré boli publikované na viacerých medzinárodných vedeckovýskumných odborných
konferenciách a fórach na Slovensku a v zahraničí, napr. v Prahe, Londýne, San Diegu a
Lisabone. Podrobné informácie o grante a príspevky sú uvedené na hptft.fiit.stuba.sk.
Priebežné hodnotenie bolo realizované za
účasti generálneho riaditeľa HP Ing. Petra Webera, dekana FIIT STU prof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc., prodekana FIIT STU a vedúceho
projektu doc. Ing. Pavla Čičáka, PhD., Ing. Kataríny Jelemenskej, PhD., vedúcej jednej z riešiteľských skupín, a kolektívu riešiteľov – študentov.

Pripravujeme
do septembrového èísla
REVUE
 Všetko o Wi-Fi






Čo prinesie Microsoft Office 2010?
Google Chrome ako operačný systém
Crash test: Mobilný telefón
NVIDIA ION v praxi

TP CUP 2009 – veľká príležitosť pre nadaných
Súťaž TP Cup je určená pre študentov inžinierskeho štúdia v oblastiach informačné systémy a
softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave (FIIT). Prvoradým aspektom súťaže je vytváranie praktických
a reálne využiteľných riešení v niekoľkých oblastiach. Súťaž je zameraná na prácu v tímoch a
tento spôsob prístupu k vytváraniu projektov
značne zvyšuje šance účastníkov na lepšie budúce uplatnenie v danej sfére. Tento rok sa do finále súťaže dostali tri tímy. Na projekte Digitálne
mapy sa podieľali: Pavol Daniš, Michal Kottman,
Branislav Kuliha, Tomáš Hlatký, Jakub Šimko,

Dušan Zeleník pod vedením Ing. Petra Bartalosa.
Okruh Robocup tretí rozmer spracoval tím v zložení Peter Nosko, Dušan Rodina, Daniel Slamka,
Peter Smolinský, Ondrej Ševce, Ivan Tomovič
pod vedením Dr. Mariána Lekavého. Tretí tím,
ktorý sa dostal do finálového kola so zadaním
Odovzdávanie, kontrola a hodnotenie zadaní,
pracoval v zložení Marián Bystričan, Jozef Demčák, Peter Fillo, Peter Fridrich, Michal Oláh pod
vedením Ing. Jána Suchala. Víťazom sa nakoniec
stal tím so zadaním Robocup tretí rozmer, ktorý
si odniesol nielen peňažnú odmenu, ale aj istotu,
že v budúcnosti určite každý účastník nájde uplatnenie vo svojom odbore. Projekty v rámci súťaže
hodnotila porota v zložení Mária Bieliková (FIIT
STU), Pavol Frič (Ditec), Martin Hrnko (QBSW),
Nadežda Andrejčíková (Cosmotron, FIIT STU),
Alojz Časný (Tempest), Tomáš Kysela (PosAm),
Juraj Červeň (Softec), Vladimír Šikura (Soitron),
Ladislav Silarzsky (Unicorn). Všetkým súťažiacim
blahoželáme a veríme, že čoskoro sa ich mená
objavia na popredných pozíciách významných
softvérových spoločností.


Peter Kmeťo

 Elitná pirátska scéna
 Dohľadové centrum O2
 Cloud computing prakticky
HARDWARE
 Mininotebooky a subnotebooky
 Test superveľkých LCD pre PC
 Projektory na prezentáciu
 Test flash diskov
 Mobilné telefóny ako MP3 prehrávače
 Navigátory GPS

V augustovom èísle èasopisu Quark nájdete
Z OBSAHU VYBERÁME:
 Supravodiče ušetria





energiu
Desať miliárdkrát
pevnejšia než oceľ
Obrovská príležitosť
pre konkurenciu
Matej Bel – slovenský
polyhistor
Studený máj,
v stodole raj

 Ako zachrániť jasoňa

červenookého?
 Oravský meteorit
 Unikátny antonov

v Košiciach
 Originálne vozidielko

do mesta
 Dvojitý supervežiak

v Kórei

SOFTWARE
 Tipy a triky pre Office Access
 Bezpečný počítač
 Zoner Photo Studio prakticky
 Corel Paint Shop Pro Photo X2
 Softvér pre GPS na mobilnom telefóne
INTERNET A SERVIS
 Potulky svetom WWW
 Riešime problémy našich čitateľov

 Reno hostilo Intel

ISEF 2009

Ak si chcete QUARK objedna, môete to urobi písomne na adrese:
Redakcia Quark, Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava
fax: 5249 9788, e−mail: odbyt@perfekt.sk

Nezabudnite, vychádzame u 4. septembra 2009.
Najlepšia cesta k vášmu PC REVUE je predplatné!

Zvýhodnené predplatné PC REVUE
s DVD médiom: u od 2,76 EUR/83 Sk

august

2009

111

servis

FIIT STU hodnotila grant spoločnosti
Hewlett-Packard Slovakia

